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Ekster Brazilujo oni abonas nian 
Revuon ĉe Tra la mondo, 15, Bou
levard des Deux Gares, Meudon 
(Prancujo), kaj Librairie de Espe
ranto, 15 rue Montmartre, Paris.

Fora do Brazil assina-se a nossa 
Revista, em Tra la mondo, 15, Bou
levard des Deux Gares, Meudon 
(França), e na Librairie de Esperanto, 
rue Montmartre 15, Paris.

GRUPOS ESPERANTISTAS
190G — Marto — G. E. Suda Stelaro — Campinas.

Junio — Brazila Klubo «Esperanto»—Largo de S. Francisco 4-1°— 
Rio.

Septembro — Esp.-Societo Sud-Rio-Granda—R. Sete de Setembro, 
Porto Alegre.

Oktobro — G. E. de Niteroi — R. Marquez do Parana, 69, Niteroi. 
» —G. Verda Stelo (Komercoficistoj)—Largo dã S. Francisco
4-l°—Rio.

Decembro — G. E. Laborista — R. Hospicio, 145-1°—Rio. 
1907 — Aprilo — G. Verda Signo — S. Christovão — Rio de Janeiro.

Majo — G. E. de Petropolis — Petropolis.
» — G. E. Cachoeiro de Itapemerim — Espirito Santo.

Julio — «Espero Katolika» — R. Libero Badaró, 36 — S. Paulo.
» — Pernambuka Klubo «Esperanto»—R. Rozario n. —Recife.

Augusto — G. Matena Stelo — S. Paulo.
» — Societo Sankta Katarina — Lages — S. Catarina.

Septembro — Esperanto-Klubo — Aracajú — Sergipe.
» — Grupo Esperantista — Santos.
» — G. Espero (virina)— S. Paŭlo,

Novembro — G. Juna Esperantisto — S. Paulo.
» — Esperanto-Klubo — Paraná.
» — G,- E. de Pouzo Alegre — Minas.

Al la sekretarioj de grupoj en Portugallingva o ni petas informojn pri 
la movado kaj aliajn sciigojn.

A Brazila Revuo Esperantista respeita relijiosamente as crenças e opi
niões de todos os seus redatores e colaboradores, e até conserva sem tocar 
os seus sistemas de grafar as palavras, apezar de uzar e recomendar insis
tentemente aos esperantistas a ortografia oficial da «Academia Brazileira 
de Letras».
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La antaua numero (oktobra) de la B. R. E. aperis tre mal
frue. 1 iu-ĉi, duobla—Nov-Dccembro— aperas ankoraŭ sam
maniere. Ni petas de inaj abonantoj sinceran pardonon. Ili ciuj 
scias kiel malfacila eslas la entrepeno de revuo esperantista.

Krom la komunaj malfacilaĵoj, al ni alvenis alia. Sro. Pie
dade, nia eldonisto, pro specialaj kaj privataj motivoj, ne povis 
daŭrigi ĝian publikigadon. Tiel la Brazila Ligo Esperantista pre
nis sur siajn ŝultrojn la pezan entreprenon.

La mona alero estas premega precipe por la Ligo, kiu ne ri
cevis la abonojn, kaj kiu devas aperigi la revuon

Ni repetas pardonon de ciuj pro la estintaj kaj pro la eblaj 
estontaj mankoj.

Todo o Esperantista deve comprar e distribuir as «Cha
ves de Esperanto».

CENTO..................................... 3$(l( H)



PBI LA JUSAJ OKAZINTAJOJ

J . IV.,

Kiel jam scias niaj legantoj, Esperanto estis elektita lingvo 
internacia per la «Komitato» de la «Delegacio por la alpreno 
de unu helpa lingvo» sub kondiĉo, ke estu farataj en ĝi kelke 
da ŝanĝoj, interkonsente kun la esperantistoj, riprezentataj de 
la Lingva Komitato.

Konstanta Komisiitaro de la Delegacio luj serĉis interrilatojn 
kun nia L. K., sed, pro diversaj, bedaŭrindaj faktoj, pri kiuj ni 
detale raportos, la certe tre dezirinda kaj eĉ necesa interkon
sento ne realiĝis. De la komenco, la B. L. E., kun granda in
tereso akompanis Ia okazantaĵojn kaj pripensis pri praktikaj 
rimedoj por la unuigo dc ciuj partianoj dc la lingvo internacia, 
pri ĝia agado, kaj la sintenado pri la vojo pli sekvinda por la 
solvo dc 1’ problemo, t. e., la restarigo dc la unueco kaj la 
seninterrompa disvastigo de unu helpa lingvo, kio estis ĉiam 
nia Afero.

Lau ni la nuna. nedaura, malkonsento devenas precipe dc 
la nekompetenteco de la L. K,, kiu ne povis rajte paroli en la 
nomo dc la tula esperantistaro, ĉar fakte ĝi ne riprczcntis nin, 
estante apenaŭ sekretarioj dc Dro Zamenhof por lingvaj aferoj.

Nu, preskaŭ ĉiuj esperantistoj proklamas, ko Esperanto 
(kiel solvo dc la lingva problemo) estas perfektigebla, la pli
multo klare sentas, ko ĝi estas kapabla cvoluadi, kaj eĉ refor
me rtd a (i), en la celo altiri al nila kontraŭuloj, eviti 
kiu estus por longa tempo la nuligo dc la rezultato 
akirita.

Ke Esperanto estas perfektigebla, tion pruvas la 
historiaj en nia lingvo de la vortoj dc tempo : liam, kiam, iam, 
ktp., antaue Han, kian, ian, ktp.\ la akcepto dc novaj sufiksoj, 
kiel ĉ; la reguligo dc certaj radikoj, kiel deklari anst. dekla
racii, k. s.; la facila enkonduko de granda nombro da novaj 
vortoj por anstataui uzataj, malbonaj formoj: aspekto por elri
gardo, k. t. p.

skismon, 
tiel pene

SiHliigOĴ
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Nia glora majstro neniam dubis pri la ebleco kaj la en
deco (1) dc la reformo dc Esperanto. Li mem, dum 1894, tre 
serioze studis projekton propran (nun eldonitan dc Prof. Javal) 
en l)er Esperantist dc Nurembcrgo. Tiam ĉar la nekonsento 
eslis nur interna, inter esperantistoj, la disciplino refariĝis, 
post decido daurigi ĝis pli estonte la propagandon dc la e iam 
perfektigota lingvo. Sed nun eslas, ekster ni, organizitaj 
kaj gravaj disidentoj, samideanoj kiuj deziras, antaŭ kaj super 
cio, realigi la revon komunan pri unu sola helpa lingvo en la 
mondo. La necesa interkonsento fariĝos nun post akordo pri 
reformoj.

La Brazila Ligo kredas, kiel nia majstro, ke la reformoj ne 
povas esti realigitaj, ĉiuj per unu sola puŝo, sed, ke onoj de 
«plena reformaro studita kaj pripensita» devas iom-post-iom, 
per laŭvola (!) uzado esti cnŝovalaj en Esperanto, sub la simpla 
kontrolo de nova, kompetenta aŭtoritato, sen la devigo forlasi 
malnovajn formojn, ankoraŭ korektaj kaj bonaj por granda 
nombro da samideanoj.

Laii tia vidpunkto, B. L. E., akceptis projekton prezento
tan al la Kvara Universala Kongreso, kaj sendis ekzemplerojn 
al Dro. Zamenhof, Lingva Komitato kaj eminentuloj dc Espe
ranto.

Rio de Janeiro, Marto de 1908. 
zidanto dc B. L. E., /L Fred. Geger, Sekretario.

-Everardo liackheuser, Pre-

★

Jen la teksto de 1'propono sendila al la Kvaro por la Kvara. 
Niaj amikoj estas petataj skribi al ni ilian aprobon aii mala
probon :

— «La g.andj diskutoj, kiuj aperis en nia Espcrantistujo,
post la decido dc la Delegacio por alpreno de lnternacia Lingvo,

(1) Ni uzis, prove, sufikson priparolitan dum la discutado 
pri Esperanto ĉe la Komitato Delegacia — emi — signifas: kiu 
devas esti... komparu ebl, inti'kaj ot\ farebla, farinda, farota, 
farenda.
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montris, unu fojon plie, ko oni devas aranĝi aliamaniere la 
L. K. por ke ĝi estu rajta por respondi kaj decidi je la nomo 
de la tuta Esperantistaro. Ni ne volas diri ko ĝiaj decidoj estu 
devigaj por ciuj, ne. Lingva Komitato devos esti kiel la naciaj 
akademioj sciencaj, kiuj konsilas la uzadon de tio aii tio ĉi. Ciu 
povas ne preni la konsilojn de L. K. kaj aranĝi novajn lin
gvojn aŭ esprimojn ekster Esperanto.

Tamen la nuna aranĝado de L. K., iomete entuziasme 
aklamita en Bulonjo, estas tiel malfortika, ko eĉ ĝi mem ne kre
das sin sufiĉe aŭtoritata por fine decidi pri io ajn.

Tial la lirazila Li</o Esperantista decidas peli al la komitato 
de la 4a K oru/reso, ke ĝi bonvolu meli en la tagordon la jenan 
PROJEKTON.

PROJEKTO PRI LINGVA KOMITATO
I

CELO

§ i.°—La evoluado de la lingvo Esperanto estas per univer
sala konsento submetita al la kontrolado de Lingva Komitato.

§ 2.°—La tasko de tiu komitato cstos ricevi, ekzameni kaj 
pridecidi la petojn de tolerado de novaj formoj aŭ radikoj en 
la nuna lingvo.

§ La Komitato ne povos ekzameni kian ajn proponon, 
kiu celus ŝanĝi la signifon de iu radiko fundamenta aii malper
mesi la uzadon de iu ĝis nun korekta gramatika formo.

Tial ko la komitato disponas je nenia sankcio por§ 4.“
apogi siajn decidojn, la respekto de ĉi tiuj estas devigata al la 
esperantistoj nur per praktikaj konsideroj de necesa unueco.

11
ORGANIZADO

§ 5.°—Por faciligi sian taskon, la L. K. estas dividita en 
tri partoj :

l.°
•> O•W •
•> u• > •

Anoj konsilantaj ;
Redakta Komitato ;
Korespondantoj.
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S <».°—La Anoj Konsilantaj konsistos cl kelkaj personoj 
elektitaj de Dro. Zamenhof inter la esperantistoj konataj pro 
sia lingvistika (1) kompetenteco, tiamaniere ke almenaŭ ciu 
granda lingva grupo estu reprezentata.

Plie tiu titolo cstos proponata al diversaj konataj faksci
encistoj esperantistaj.

§ 7.°—La rolo dc la Anoj Konsilantaj estas doni sian pri
vatan opinion pri la taŭgeco filologa, teknika, filozofa an prak
tika de la enkonduko proponata, kaj aprobi an ne ĝian laŭvolan 
uzadon.

§ S.0—La Redakta Komitato konsistos cl diversaj pagataj 
oficistoj kies laboro estos ricevi la proponojn transsenditajn de 
la korespondantoj aii senpere adresitajn, kaj se tiuj estas konsi
derindaj, ilin komuniki por opinio al la konsilantoj.

S 9.°—Propono cstos konsiderinda:
1® se ĝi venas dc kongreso internacia aŭ de grupo aŭ societo 

kun almenaŭ IOI) aprobantaj subskriboj.
2® se, kvankam venantan de aparta persono, la Redakta 

Komitato ĝin opiniaâ interesa kaj konforma al la ĝeneralaj 
principoj dc la lingvo.

S l*). —La Redakta Komitato devos respondi al ĉiu petonto, 
ĉu lia propono estas konsiderata kaj submetala al ekzameno, 
aŭ forĵetata, kun la kialoj, antan unu monato post ĝia ricevo.

§ 11.—Korespondantoj estos nomataj dc la Redakta Komitato 
po unu en ĉiu granda esperantista centro, llia tasko cstos ricevi 
kaj transsendi ĉiun proponon kim detala raporto pri la propo
nanta persono au aro. Tiu raporto restos sekreta.

Ekzemplo de funciado.

Oni supozas, ke grupo ia volas uzi specialan vorton porla 
pronomo multnombra in-seksa kaj proponas la vorton ilino 
por tio.

(1) Kaj lip poliglota.
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1. ° La Korespondanto sendas tiun proponon al laRedakta 
Komitato.

2. ® Sub tiu formo la propono ne estas konsiderinda, tial ko 
ĝi modifus la sencon dc ili, vorto fundamenta.

La R. K. ĝin redaktas ĉi-tiel :
«La grupo esperantista en X... petas la permeson uzi cu 

okazo de neceseco la vorton iuni por ... kc.», 
kaj ĝin dissendas, en monata cirkulero, kun la aliaj konsi
derindaj proponoj, al ciu ano konsilanta.

3. e Ricevinte la respondojn de la 
Komitato publikigas la rezultaton de la

konsilantoj, la Redakta 
respondo j:

• > .

tiom jes
» ne
» senopinic

Se la sumo de la opinioj jes+senopinie superas la 2/3-onojn 
dc la luto, la Komitato Redakta deklaras :

«En okazo dc neceseco, oni povas uzi la vorton iuni kiel 
pronomo multnombra in-seksa.

«La vorto ili konservas sian signifon ambaŭ-scksan.»

Rezume :
Tolerado—kaj ne— ordono.
ĉio kio estis bona, ĉiam estas bona, eĉ se oni bavas la

liberecon uzi ion pli bonan.

La Komitato dc la Ilrazilo Ligo Esperantista.

Everardo Backheuser, prezidanto. 
Reinaldo Fred. Geyer, sekretario. 
M. T. Paiva Araujo, kasisto,

ves de Esperanto'.
3 $000CENTO............................................
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La Kvaro por la Kvara.

-*
*•

>*
-

Vai scr ria Alemanha o quarto congresso internacional dos 
esperantistas e, por certo, já os cépticos, desapontados com o 
êxito brilhante da ultima reunião na Inglaterra, voltam os olhos 
da incredulidade aprioristica para esse povo sóbrio no entusi
asmo, dotado de poderozo espirito de anábzc c incomparável 
educação cientifica, que lhes hade estar parecendo o impassí
vel reciíc contra o qual o fanatismo inconsiderado dos propa- 
gandistas destroçará o aleijào disforme a que ousam daro nome 
dc—lingua internacional,

Sei até de um alemão, há muito lonjc dc sua pátria, cx-vo- 
lapuquista c hoje fervorozo partidário do Esperanto, que não 
pensa sem temores no rezultado do próssimo congresso...

Seus conterrâneos c samideanos, apesar das presunções em 
contrário, não sendo o restolho de quantos houve na Alemanha 
(tão diversa da actual) de um século atrás—idealistas, metafísi
cos e sonhadores, c sim o elemento mais ponderado, negociantes 
práticos e não poucos sábios, os mais autênticos representantes 
da Germania que se espande, evidentemente não perdem tempo 
em com palavras analizar dúvidas ou dissipar receios, mas 
vão preparando a vitória certa para Agosto dc 1908.

Os progressos da propaganda na Alemanha são aliás notá
veis nos dois últimos anos: em fins dc 1905 havia 14 grupos, 
cm Outubro passado, 38.

A Germana Esperantista Societo recebendo, desde já, os 
nomes dc participantes do futuro congresso—a realizar-se em 
Presila—publicou uma lista de 333 pessoas (Outubro de 1907).

A commissão organizadora, o kvaro por la kvara, ficou 
assim constituída: Prezidente: Dro. Mybs, Altona, Markstr. 
08. — Viceprezidento: Dro. A, Schremm, Drcsda, Neucs Stãn- 
áehaus.—Secretário: Sino. Proi. Hankcl, Drcsda. Caixa: Re
ferendar Arnhold, Drcsda.

Poi aberta uma lista dc donativos cm dinheiro, cuja soma 
atinje 1318,20 marcos, e um fundo de garantia que já monta a 

2.400.
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0 numero dos cursos, particularmente dedicados ao espe
ranto lalado, aumenta dia a dia e a imprensa alema ocupa-se 
com os preparativos do congresso, sendo mais que nunca dis
cutido o problema da lingua internacional e sua solução pelo 
esperanto—G.

Do kvarano Dr. A. Schramm recebeu o Brazila Klubo 
«Efperanto» convite em nome do Grupo Drcsda a todos os 
samideanos para o /1° Kongreso Universala de Esperanto :

Venu Dresdenon !
Koran Bonvenon

*

O mesmo grupo pede exemplares de edições de propaganda 
esperantista, c, a toda pessoa (jue esteja cm condições, notas 
sobre a estenografia, (tachygraphia), estenógrafos, livros de 
ensino e uzo do Brazil.

O ’

Eis a primeira circular do «Kvaro por la Kvara» :
Apenaŭ la lasta brilo de la glora Iria kongreso estingiĝis, 

kaj jam la unuaj radioj de la kvara estas videblaj. La gesami
deanoj jam scias, ke, cu Kembriĝ, Germanujo invitis la Espe
rantistaron : la urbo restis ankoraŭ nidefinita. Nun Germanujo, 
cu harmonio kun la Centra Organiza Komitato kaj kun la kon
sento de D-ro Zamenhof elektis Dresden’kiel la plej taŭgan 
urbon.

La bela saksa cefurbo havas Ire oportunan situacion. Ĝi nek 
eslas nordgermana nek suda urbo, ĝuste en bona mezo de 
Germanujo ĝi kuŝas, facile atingebla por ciuj landoj. La Kvaro, 
kiu aranĝos ia kongreson, estas : D-ro Mvbs, D-ro Schramm, 
S-ino llankel kaj S-ro Arnliold. Tiu-ĉi kvaro cion faros, por 
faciligi al kongresontoj la vojaĝon kaj la loĝadon. La Societo 
por la Interkomuniĝo de Fremduloj (Fremdenverkehrsverein) 
tre afable proponis al la kvaro sian helpon ; per kunagado kun
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t.iu-ĉi Societo la kvaro aranĝos malkaran restadon al niaj gastoj. 
Kun kora gastemeco ni ilin atendos, entuziasme ni ilin akcep
tos La malnovaj amikoj revidos unu la aliajn, novaj ligoj 
fariĝos, pli intime la granda familio uniĝos. En la lando de la 
scicnco tre granda ekspozicio montros la rican litaraturon dc 
nia lingvo.

Post. la kongreso ekskursoj tra Germanu jo estos aranĝotaj. 
partoprenos. Tiuj el ili, 
en trankvila «Esperanta 
deziratan ĉarman lokon, 
lie aranĝis kursojn.

Ni esperos, ke multaj Esperantistoj 
kiuj preferas la viziton kaj restadon 
Vilaĝo» trovos en Weisser llirsch la 
veran Esperantistnjon. Jam nun oni

La sukceso de niaj entreprenoj dependas dc la multnombra 
apero de la gesamideanoj, ĉiuj nacioj estu bone reprezentataj ! 
Ni petas, ke oni baldaŭ anoncu sian nomon kaj profesion klare 
skribitan, kun detala adreso al la Of i c e j o de la kvara, kiu 
restos ĉis la definitiva translokiĝo al Dresden (en komenco 
de somero 1908) ĉe la Prezidanto D-ro Mybs. Altona a. E., 
Marktstr.68. Ankaŭ ne forgesu la donacan kason kaj la Garan
tian fondaĵon, ĉar ni bezonas multe da mono. Ni do petas, ko 
oni sendu ĉiujn monojn al la bankejo Fratoj Arnhold (Gebr, 
Arnhold) Dresden, Waisenhausstrasse 20.

La Kvaro por la Kvara :
D-ro. Mybs. D-roSchramm. Marie Hankel. II. Arnhold.

Todo o Esperantista deve comprar e distribuir as «Cha 
vea de Esperanto».

CENTO............................................ 3$000

AL LA AMERIKAJ GRUPOJ ESPERANTISTAJ
La !.««• de decembro 1908 kuvcnos en Santiago de Ĉillando 

la I.a Tutamerika Scienca Kongreso.
B. L. E. ne bezonas insisti por ko vi komprenu la gravecon 

dc tiu okazo por nia afero.
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Jam la nomoj de la oficialaj delegatoj estas publikigitaj en 
la gazetaro. Kelkaj cl ili estas konataj esperantistoj kaj amikoj 
de nia lingvo. Ni citos nur S-roj Frederiko Villareal, cl Peru-
lando, Medeiros e Albuquarquc, cl Brazillando, kaj I). Gregorie 
Mendizábal, El Meksiklando.

Nia bonega kaj bedaŭrata samideano 1). Carlos Honoré, cl 
la Respubliko Orientala, devis partopreni en tiu Kongreso kaj 
intencis prezenti al ĝi proponon pri Esperanto.

Li mortis, sed aliaj ne mankos por defendi inan lingvon, 
kiel jam faris—oni memoras—S-ro I). G. Mendizábal en la Me
dicina Kongreso de Montcvidéo, la lastan jaron.

En la Kongreso mem, la amikoj de Esperanto kuvcnos kaj 
vidos kion kaj kiel ili povas fari : ni lasu tion al ilia saĝeco.

Sed ni ne devas resti senagaj dum tiu tempo. La devo dc 
amerikaj esperantistoj estas klopodi apud la delegatoj dc sia 
lando, por kc ili konu nian aferon kaj estu simpatia al la pro
ponoj .

Al la laboro '.

'rodo o Esperantista deve 
ves de Esperanto».

comprar e distribuir as

3$000

Esperanto no Estrangeiro
Africa. — Existem 3 sociedades na Argélia, 1 na Tunisia, 1 na 

Guinea Franceza e 1 em Madagascar. No sui da Africa o Esperanto progride 
de um modo lento mas seguro em Middleburgo, Johansburgo, Durban, 
Capetown e Bloemfontein.

Abrio-se um curso de Esperanto na Escola Polytechnica da Pretoria e 
o grupo dessa cidade enviou um delegado ao congresso de Cambridge.

O Sr. Mauricio Aubert, presidente do grupo mais importante da 
Argélia, teve a fe’iz ideia de organizar em Palma, capital da Majorka, um 
congresso internacional para esperantistas neota/inos, durante as festas da 
Pascoa em 1908.

Os esperantistas de Palma aceitaram com enthusiasmo essa ideia, que 
desejamos ver convertida em realidade.
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Axin. A Azia já possne cerca de 20 sociedades esperantistas, das 
quaes 5 na India e 4 no Japão.

Em .Junho appareceo na índia um novo jornal de propaganda «Stelo de 
1’Oriento» e segundo as ultimas informações, o Esperanto progride extraor
dinariamente nesse paiz.

Osika, a cidade mais cou.mercial do Japão, apparece ag' ra como um 
centro activo de propaganda do Esperanto.

Muitos scient istas, professores e doutoras da Escola de Medicina 
insere veram-se como socios da «Associação Japonez*  Esperantista», que 
conta mais de 1.000 socios.

O Ministro do Exterior é favoravel á introducção do Esperanto no 
Japão.

Eundou-se um grupo na cidade de Guie, na illa de Ceylão.
Abrio-se em Tientsin, na China, um curso de Esperanto para as pessoas 

que já conhecem o francez e brevemente serão abertos outros cursos para os 
(pie conhecem o inglez ou o allemão.

A merica clo Norte. - Fundaram-se no primeiro semestre do 
corrente anno 26 sociedades de propaganda dos Estados Unidos e 
appareceo um novo jornal— «L’Amerika Esperantisto.»

A associação nacional de educação deixou de trabalhar pela reforma da 
ortographia ingleza, depois de 10 annos de um infruetifero trabalho !

Austria. - O grupo de Frazendorf organisou uma exposição de ob- 
jectos esperantistas.

Bélgica.- O governo belga enviou um delegado othcial ao Congresso 
de Cambridge e o departamento da guerra tenciona introduzir o Esperanto 
no Exercito. Dii* nos exeu plos de serem imitados pelos governos dos outros 
paizes.

Fundou-se um grupo na Universidade de Liége.

Bulgaria.— Fundaram-se novos grupos em Trisova, Ilermanliz, 
Ruschtschuk e em Nova Angora

O grupo de Tirnova, como o mais nntigo nesse paiz, tomou a iniciativa 
de constituir uma liga de todos os esperantistas búlgaros. Em 15 de Agosto 
ultimo realizou-se nessa cidade o 1” Congresso Nacion 1 esperantista, (pie 
teve um extraordinário successo.

Os esperantiseas de Sofia festejaram solemnemente o jubileu do Espe
ranto.
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I>i n<i marca.— Eni Copenhague fundou-so unia sociedade esp i au
tista entre os trabalhadores e outra para jovens. Pari dar uma idca do tra
balho do « Dana Esperantista Oficejo » basta informar aos leitores (jue em S 
mezes foram recebidas e respondidas 2.500 cartas !

A incansavel senhonta Gunvar Monster, secretaria do «Dana E. Oficejo» 
e da Societo de «Danaj Esperantistoj», ainda teni tempo para dar cursos e 
fazer conferencias. E’ digna de nota a que se realizou em 8 de Agosto ultimo 
por occasião da 6a reunião geral escolar da sociedade dos professores da Di
namarca, pois finda a conferencia mais de 50 professores inscreveram-se no° 
cursos de Esperanto.

Suecia.— Abrio-se um curso de Esperanto para os pohciaes. Fun- 
daram-se grupos em Sala, Lund e Malro berget.

A commi-são organizadora do congresso de geologos a realizar-se em 
Stockholmo estuda se o Esperanto terá um lugar entre as outras linguas que 
nelle serão usadas.

oruetfa.—No corrente anno entrou esse paiz francamente para o 
rol dos (pie trabalham pelo Esperanto e já conta 4 sociedades de proga- 
ganda.

Kiim*sííi.— Em uma reunião de médicos em Kasan ficou resolvido 
trabalhar-se pela propaganda do Esperanto entre os collegas. Abriu-se um 
curso desse idioma na universidade popular dessa cidade. Fundaram-se di
versos grupos em outras cida les da Russia.

Grecia.— Appareceu a edição grega do «Fundamento».

Hespanlia.— Os professores de Jaen, Marbella e Estepona resol
veram fazer propaganda do Esperanto.

Fundaram-se novos grupos em Malaga e em Buridana.

Suissa.— Ogrupo de Genebra abriu um curso para o estudo da 
lingua ingleza por intermedio do Esperanto.— C. F.

l odo o Esperantista deve comprar e distribuir
ves de Esperanto».

CENTO......... .................................. 3$000
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La araŭkana numerado kaj la esperanta

Iutage ini trovis en strato kelkajn araŭkanojn, kaj speciale 
mi parolis al uiiii el ili kiu pli malpli fluente parolas hispanan- 
ĉilian dialekton. Ni parolis pri diversaj aferoj kaj eĉ pri 
meroj en araŭkana lingvo ; tiu-ci lasta subjekto estas 
trakto de ĉi tiu disertacio.

Tuj kiam mia araŭkana interparolisto komencis post
nomigado de la numeroj, frapis al mia cerbo, mian simpatian 
malsanon (legu mian amon por Esperanto) kaj post mallonga 
komparo facile la gelegantoj vidos ko la numcrordigo en araŭkana 
kaj en esperanta lingvoj estas egala, t. c, egala la maniero 
kiel oni formas la diversajn numerajn kvantojn.

Nii, mi intencas montri la gravan, kaj kuriozan simpation 
inter ambaŭ numeradoj.

I nus, duo, tres, quatuor, quinque, sex, septem, octo, novem, 
decern estas la nomoj de la numeroj dc unu ĝis dek en latina 
lingvo; sed la lingvo de Lario ne estas sunee logika por formi la 
unuojn dependajn dc la deko au intermezaj tra unu deko kaj 
alia. Oni diras undecbn duodecitn, quindecim, centum, quinqenti 
por 11, 12, 15, IUO, 500 t. c. oni kelkfoje antaŭmetas kaj alifoje 
oni postmetas la unuojn; ŝanĝanta regulo de ĉiuj eŭropaj lin
gvoj; tiel, un-deci ni egalas unu-dek, sed sendube estas plibone 
kaj plilogikc dir decim-un aŭ dek-unu.

Inter la plej komunaj lingvoj nun parolataj en Europo nenia 
estas logika.

tres, cuatro, cinco., 
trois, quatre, cinq. 
tre. quattro, cinque 
three, four, five...

dix. 
dieci, 
/en. 
zehn,

(juo, dos,
Un, deux,

, Uno, due,
One, tivo,
Ein, zioei, drei, vier, funf.

estas fiksaj nomoj por la dek unuaj numeroj en tiuj-ĉi lingvoj.



lu dekoj laŭ.tute senregula maniero :

11 once, onze, undice, eleven, elf
12 (loce, douze, dodici, livci f, zwolf.
13 trece, treze, tr edici, thirteen, dreizehn.
lí catorce, quatorze, guatordici, fourleen, vierzehn.
15 quince, quinze, quindici, fifteen, fŭnfzehn.

18 dieziocho. dirhuit, diciotlo, cighteen, achtzehn.
19 diezinueve, dixneuf, dicianove, nineteen, neunzehn.
20 veinte, vingi, venli, twenty, zwanzig.
30 treinta, trente, trenta, Ihirtg, dreizig.

100 ciento, cent, cento, hundred, hunderl.
200 dos ci°.nlos, deux ĉenis, duecento, livo hundred , zivci 

hunderl.

Oni tuj'vidas ke post dek kelkaj lingvoj antaŭmetas la 
unuojn kaj aliaj postmetas ilin al la dekoj, kaj ĉiuj ili havas 
ĉiam kaprican ordon.

Se ni prenas, kiel ekzemplon 16, sedici en itala lingvo (ses
dek) same kiel sir-teen v sechs-zehn en angla kaj germana lin
gvoj sed diez y seis en hispana estas tute logika, kaj seize en 
franca lingvo.

Hispana lingvo estas logika en diez, sed ne en once, doce, 
trece, catorce, quince, por denove esti en diez // seis, diezisiele, 
dieziocho, diezinueve.

Germana lingvo transordigas la unuojn anlŭmetante ilin al 
la aliaj kaj tiel oni diras eia und zivanzig (unu kaj dudek) 
achi und achtzig (ok kaj okdek) pri kio estas pli logikaj la itala 
kaj hispana lingvoj ;

Franca lingvo estas, lute konlruŭlogika dirante solvante el 
onze (sesdek kaj dekunu) auslalau sepdekunu, kaj guatrevingt 
dixneuf (kvar dudek deknaŭ) anstataŭ naudeknaii. Tiun-ĉi 
malfacilecon de la franca lingvo deziris reformi Gondorcet pro
ponante anstatauigi la nomitajn vortojn por lu jenaj : duonle,
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Irante, quarante, cinquante, soixante, septante, octante, novante
kuj cent (1).

Nu, la araŭkana lingvo, kiu jam 
fremdaj filologoj, kaj karakterizita 
logika cl la indo-amerikanaj lingvoj, 
laŭ tiu-ci maniero:

eslis ĝuste estimata de la 
kiel la plibona kaj la pli 
esprimas la numeradon

quine (kinjo) unu
epu du
cula (kŭla) tri
meli kvar
quechu (keeu) kvin
caiju (kaj u) ses
regle sep
pura ok
uilla (aija) nai t
mari dek

Por la formado dc la dekoj kaj unuoj ĝi procedas tiel logike 
kaj nature kiel devas esti; kaj oni diras:

mariquine—dekunu kaj ne unu dek 
mariepu —dekdu » » du-dek

Kaj samamicre ĝis dek nan {mari alila'). Ĉar 20 estas dufoje
del,- aii duoble dek ka j same .70 estas trioble dek, la araŭkana
lingvo, ĉiam logike autaiimctas la 
vorto dek kaj diras :

karakterizan unuon al la

Epumari—du dek 
epa mari quine—dudek unu 
cula mari meli—tridek kvar 
meli mari quechu—kvardek kvin 
pataca—cent 
epa pataca—ducent 
huaranca—mil 

epu huaranca—du mil
(1) La vortoj septante (70), lmi hmte au octante (BO), kaj nonante, estas uzataj de 

grandega parto do popoloj franca, belga kaj kanada kaj estas oficialaj en Svisi «ndo. 
Konataj inauCinatikistoj rekomendas ilian uzulon. - Reo.



192

dc formado de la numeraj kvantoj.
Nun, por fini nian taskon, ni diros la nomon dc la nuna 

jaro en esperanta kaj en araŭkana lingvoj:
Huaranca alila palaca regle.
Mil naŭ cent sep.

La sama ordo kaj egala nombron de vortoj.

Santiago Ĉilio, Septembro 1907.

Luis E. Sepúlvedra Cuadra.
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la nacia Kroniko en tin-ĉi numero. Estas tamen no
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grupoj en Paraná, Pouzo Alto, S. Paulo, k. l. p.
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